deze week

recht

“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum van
Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW). Nadere informatie
over het kantoor kunt u lezen op: www.wvtadvocaten.nl
of u kunt bellen met 036 - 82 00 322 of e-mailen naar
wienen@wvtadvocaten.nl”

Koop Oldtimer
Als consument wordt u door diverse wettelijke bepalingen beschermt
tegen miskopen. Als een door u
gekocht product gebreken heeft,
moet de verkoper het door u
gekochte product gratis repareren
of u een nieuw product geven.
Het gebeurt veelvuldig dat een verkoper zich op het standpunt stelt dat het
gebrek pas na de koop is ontstaan en
dus voor rekening en risico van u als
koper komt en dat u als consument
maar moet bewijzen dat het gebrek
al bestond toen u het product kocht.
Eenzelfde discussie speelde ook tussen een koper van een tweedehands
auto uit het bouwjaar 1957 en een
verkoper, een bedrijf dat gespecialiseerd was in “exclusieve automobielen”.
De koper had de oldtimer gekocht
zonder een proefrit te maken en zonder enig onderzoek uit te voeren. De
koper was daarbij afgegaan op de
mededeling van de verkoper dat hij
de dag voor de aankoop van de oldtimer nog zonder problemen met de
oldtimer had gereden en dat er verder
geen gebreken bekend waren.
Enige tijd na de aankoop van de oldtimer kwam de koper er echter achter

dat er iets mis was met de transmissiekast en dat de oldtimer daardoor
maar beperkt bruikbaar was. Verder
rijden was niet mogelijk. De koper
stelde het autobedrijf aansprakelijk.
De verkoper vond dat hij niet aansprakelijk was voor het gebrek. Het
was immers een oldtimer en er was
geen garantie gegeven. Ook bleek
niet dat de transmissiekast op het
moment van de aankoop al kapot
was.
De rechtbank Amsterdam stelde zich
echter – gelukkig voor de koper – op
het standpunt dat het autobedrijf wel
aansprakelijk was voor de kapotte
transmissiekast en het gratis moest
repareren.
De koper hoefde niet te bewijzen
dat het gebrek al op het moment
van de aankoop bestond, dit omdat
de kapotte transmissiekast binnen
zes maanden na aankoop is ontdekt. Het is dan aan de verkoper (het
autobedrijf) om te bewijzen dat het
gebrek niet op het moment van de
aankoop bestond en pas daarna is
ontstaan. Omdat het autobedrijf dat
niet kon bewijzen, was het autobedrijf
aansprakelijk, ondanks dat er geen
garantie was gegeven.

